
Lisensavtale for sluttbrukere 

  

VIKTIG - LES NØYE: 

  

Denne lisensavtalen for sluttbrukere er en juridisk avtale mellom deg og Brother Industries, Ltd. 

(«Brother», «vi» eller «vår/vårt») som styrer din bruk av Brothers programvare «iPrint&Scan» 

(inkludert tilhørende materiale eller dokumenter) levert med denne EULA («PROGRAMVARE»). 

Hvis du godtar å bli juridisk bundet til vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen, kan du bruke 

PROGRAMVAREN i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene og 

betingelsene i denne lisensavtalen, får du ingen lisens for PROGRAMVAREN. I så fall kan du ikke 

bruke PROGRAMVAREN. 

  

■Vilkår og betingelser. 

  

1. Eierskap. 

  

Alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i PROGRAMVAREN (inkludert alle copyright og andre 

immaterielle rettigheter) eies av Brother eller deres leverandører. PROGRAMVAREN lisensieres, den 

selges ikke. 

  

2. Gi tillatelse. 

  

2.1 Brother gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke kopien av PROGRAMVAREN på 

dine enheter i tilstrekkelig grad for tilsiktet bruk av Brothers produkter (inkludert, men ikke begrenset 

til skriverprodukter) som slik PROGRAMVARE er beregnet på («Brother-maskin»). 

  

2.2 I tillegg gir Brother deg tillatelse til å lage en kopi av PROGRAMVAREN kun for å ha en arkivkopi 

og som sikkerhetskopi. En slik kopi skal også reprodusere alle merknader om opphavsretten og 

immaterielle rettigheter fra originalen. 

  

2.3 Annet enn det som uttrykkelig tillates i avsnitt 2.1 og 2.2 ovenfor, eller der loven gir deg rett til å 

gjøre det (og der det ikke er lov å utelukke en slik rett) kan du ikke (i) lage kopier av 

PROGRAMVAREN (inkludert dokumentasjon eller materiale i PROGRAMVAREN inkludert, men 

ikke begrenset til dokumenter, bilder, illustrasjoner og filmer levert av Brother), (ii) endre 

PROGRAMVAREN, (iii) omvendt utvikle, demontere, dekompilere eller bruke PROGRAMVAREN 

til å lage et avledede verk, eller (iv) leie, underlisensiere, overføre (unntatt iht. avsnitt 3) eller lease 



PROGRAMVAREN. 

  

3. Overføring. 

  

Du kan overføre PROGRAMVAREN permanent til en annen person forutsatt at du ved overføring av 

PROGRAMVAREN også overfører og leverer eventuelle oppgraderinger og alt tilknyttede materiale 

og dokumentasjon du har fått fra eller på vegne av Brother, til denne personen, og forutsatt at denne 

personen bekrefter til Brother at vedkommende godtar denne EULA i forbindelese med slik 

programvare. Uansett foregående, må du ikke gi en slik person en kopi av PROGRAMVAREN som 

du har laget, iht. avsnitt 2.2.  Ved overføring må du slette alle kopier du har tatt av 

PROGRAMVAREN og/eller som befinner seg på noen enheter du eier eller kontrollerer.  Garantien 

kan ikke overføres. 

  

4. GARANTIFRASKRIVELSE 

  

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER DENNE PROGRAMVAREN LEVERT «SOM DEN 

ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER ELLER BETINGELSER, DET VÆRE SEG 

MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. BROTHER 

FRASKRIVER SEG SPESIELT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER 

BETINGELSER I FORHOLD TIL OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, 

KRENKING AV VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET 

BESTEMT FORMÅL. 

  

5. Ansvarsbegrensning. 

  

BROTHER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN 

TYPE TAPT FORTJENESTE, TAPTE FORRETNINGSMULIGHETER, TAPT BRUK AV DATA, 

AVBRUDD I VIRKSOMHETEN ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, 

STRAFFEMESSIGE ELLER FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR 

SOM ET RESULTAT AV BRUK, MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK ELLER SOM ET 

RESULTAT AV AT PROGRAMVAREN BRUKES, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, 

ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET. PROGRAMVAREN BRUKES HELT PÅ EGET 

ANSVAR. SKULLE PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, PÅTAR DU DEG ALLE 

KOSTNADENE I FORBINDELSE MED SERVICE, REPARASJON ELLER RETTING, OG I DEN 

UTSTREKNING SOM GJELDENDE LOVER TILLATER, SAMTYKKER DU I UBETINGET 

FRASKRIVELSE AV ALLE LOVFESTEDE ELLER ANDRE RETTIGHETER SOM DU HAR 

OVERFOR BROTHER NÅR DET GJELDER SLIK DEFEKT. Til tross for det forutgående har disse 

betingelsene ikke til hensikt å begrense en forbrukers lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives 



under gjeldende lovgivning. 

  

6. Kostnader, avgifter som påbeløper seg ved bruk av PROGRAMVAREN. 

  

Du godtar og forstår at tjenesten(e) som er tilgjengelig(e) gjennom PROGRAMVAREN, kan tilbys 

gjennom en hvilken som helst nettverkskommunikasjon og en nettskyserver som drives av Brother 

(«Server»), og at kommunikasjonsavgifter som påløper på grunn av bruk av et slikt nettverk og en 

server blir belastes deg. I tillegg til avgiftene ovenfor, er du alene ansvarlig for kostnader eller utgifter 

som påløper fra din bruk av PROGRAMVAREN. Brother skal ikke under noen omstendigheter 

refundere noen av avgiftene, kostnadene eller utgiftene som er nevnt ovenfor. 

  

7. Tredjepartstjenesten. 

  

Med PROGRAMVAREN kan du bruke tredjepartstjenester og -applikasjoner (inkludert, men ikke 

begrenset til nettskylagringstjenester) (samlet «Tredjepartstjenester») etter eget skjønn. 

Tredjepartstjenester er underlagt vilkårene og betingelsene definert separat og levert av tredjeparten. 

Bruk av slike tredjepartstjenester gjør du på egen risiko og eget skjønn, Brother har derfor ingen ansvar 

for å sikre et minimum volum eller lagringsplass for filer og data, selv om du ikke har nok volum eller 

plass når du prøver å overføre dine filer og data til eller fra tredjepartstjenester. Videre skal Brother 

ikke være ansvarlig for eventuelle feil, tap eller skader påført deg og din eiendom (inkludert data du 

laster opp eller prøver å laste opp), synlig eller usynlig som følger av koblingen mellom 

PROGRAMVAREN og tredjepartstjenester inkludert, men ikke begrenset til tap eller skader:  

i) Til filer og data du har prøvd å laste opp, laste ned eller overføre på annet vis til eller fra 

tredjepartstjenester, 

ii) Grunnet endring i tredjepartstjenesters design, funksjoner, strukturer eller spesifikasjoner. 

iii) Ved eventuelle fornyelser eller avslutting av tredjepartstjenester, 

iv) Grunnet opplastinger eller formidling av dine personopplysninger (enten med vilje eller ikke, og 

uavhengig av om du har lastet opp eller offentliggjort slik personlig informasjon ved å vite eller ikke 

vite risikoen for at slik personlig informasjon kan bli avslørt og levert til et uspesifisert antall 

tredjeparter i verden via Internett-tjenester), eller 

v) Ved eventuelle feil eller feil forårsaket av eller fra bruken av datamaskiner, maskinvareenheter eller 

programvare. 

  

8. Koblingen mellom PROGRAMVAREN og Brother-maskin. 

  

Du skal erkjenne at når du kobler PROGRAMVAREN til on-line Brother-maskinen, er det mulig at du 

må endre innstillingene på ruteren og legge inn en bestemt IP-adresse, ID og passord. Brother er ikke 

ansvarlig for eventuelle tvister og tilhørende skader som oppstår når du forsøker å koble 



PROGRAMVAREN til on-line Brother-maskiner som du eier, styrer eller er kontrollert av deg eller 

noen andre tredjeparter. 

  

9. Lisensperiode og oppsigelse. 

  

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder fra når du godkjenner den, og vil fortsette å være gjeldende 

om ikke du overfører PROGRAMVAREN i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere, og overføreren 

pålegger Brother å være bundet av denne lisensavtalen for sluttbrukere i forbindelse med 

PROGRAMVAREN. Brother kan si opp denne lisensavtalen uten forvarsel hvis du bryter noen av 

bestemmelsene. 

  

10. Eksportforskrifter. 

  

Du kan ikke eksportere eller gjeneksportere PROGRAMVAREN eller en kopi eller en bearbeidelse 

som er brudd på gjeldende lover eller forskrifter. 

  

11. Gjeldende lover. 

  

Denne lisensavtalen er underlagt lovene i Japan, og japanske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon 

med hensyn til denne lisensavtalen, unntatt når det gjelder håndheving, der jurisdiksjonen til de 

japanske domstolene skal være ikke-eksklusiv. 

  

12. Ulovlighet. 

  

Hvis noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen erklæres helt eller delvis ulovlige eller ikke 

håndhevbare, skal disse bestemmelsene skilles ut og være uavhengige fra de andre bestemmelsene i 

denne lisensavtalen, og gyldigheten til de andre bestemmelsene og hele lisensavtalen skal ikke 

påvirkes. 

  

13. Rettigheter til tredjeparter. 

  

Bestemmelsene i denne lisensavtalen er bare ment å gjelde mellom deg og Brother, og de er ikke ment 

å gi eventuelle fordeler eller rettigheter til tvangsfullbyrdelse til noen andre personer. 

  

14. Personlig lisens. 

  

Rettighetene som er gitt av Brother, gjelder bare for deg, og du har ikke lov til å tildele, overføre eller 

på annet vis overdra PROGRAMVAREN eller fordelen eller ansvaret ved denne lisensavtalen eller 



noen av rettighetene herunder til tredjeparter, med mindre det er uttrykkelig tillatt ifølge avsnitt 3. 

  

15. Tredjeparts programvare 

  

PROGRAMVAREN kan inneholde tredjeparts programvare og/eller åpen kilde-programmer (samlet 

sett «Tredjeparts programvare»). For mer informasjon se vilkårene og betingelsene for tredjeparts 

programvare som defineres separat. 

  

16. Endringer i lisensavtalen 

  

Brother kan oppdatere denne lisensavtalen i følgende tilfeller: A) Når endringer gjøres til brukernes 

fordel, eller B) Når oppdateringer av lisensavtalen er tilstrekkelige, rimelige og ikke i motsetning til 

formålene i personvernerklæringen. 

Brother vil varsle deg og gi deg muligheten til å lese gjennom eventuelle vesentlige endringer eller 

oppdateringer av lisensavtalen, ved å legge inn en melding på nettstedet til Brother eller en hvilken 

som helst annen egnet metode før lisensavtalen blir gjort gjeldende.  Etter at den oppdaterte 

lisensavtalen er gjeldende, er du bundet av den hvis du fortsetter å bruke programvaren. 

  

■Personvernerklæring 

  

Denne personvernerklæringen styrer din bruk av den mobile appen, Brother iPrint&Scan 

(«PROGRAMVARE»), som leveres av Brother Industries, Ltd. («Brother», «vi» eller «vår/vårt»).  

  

1.  Lagring av informasjon på vår server 

  

Når du bruker PROGRAMVAREN for å skrive ut visse typer filer, blir slike filer automatisk sendt til 

vår server, konvertert til utskrivbare filformater og deretter sendt tilbake til enheten din. Hvis du bruker 

PROGRAMVAREN til å skrive ut data fra Gmail eller Google Drive. Begge er tjenester som leveres 

av Google LLC. («Google»), PROGRAMVAREN med automatisk tilgang til dataene som er lagret på 

Google-serveren.   Da, med mindre du skriver ut Gmail-data, sendes dataene automatisk til serveren 

vår, konverteres til filer med skrivbar format og sendes deretter tilbake til enhetene dine (Brother-

produkter). Alle filer inkludert data ovenfor med unntak av Gmail-data, blir automatisk slettet innen 

kort tid etter slik konvertering. Serveren vår har ingen lagringskapasitet. Brother aksesserer, lagrer 

eller bruker ikke slike filer uten forhåndstillatelse, annet enn til formålene med å konvertere dataene 

som beskrevet ovenfor. 

  

2. Enhetsdata 



  

a) Data fra Brother-maskinen 

Etter at PROGRAMVAREN er installert, blir informasjon fra Brothers produkter som 

PROGRAMVAREN brukes til («Brother-maskin») inkludert, men ikke begrenset til produktmodell, 

serienummer, total antall sider som skrives ut, feillogg, produktinnstillinger, utskriftsinnstillinger og 

annen informasjon om Brother-maskinen (samlet «produktdata») sendt til serveren vår.  

Hvis du ikke ønsker å sende dine produktdata, skal du velge bort avkrysningsboksen under Informasjon 

> Bruksinformasjon > Send informasjon.  Hvis du fortsetter å bruke denne PROGRAMVAREN uten 

å deaktivere denne funksjonen, blir det ansett som at du samtykker i at produktdata sendes fra Brother-

maskinen. 

 

b) Data fra tilkoblede enheter 

Informasjon fra enheten(e) tilkoblet Brother-maskinen («tilkoblet enhet») inkludert, men ikke 

begrenset til, Os-informasjon, lokal-ID, fastvareinformasjon, bruk av funksjonene til 

PROGRAMVAREN, brukslogg til PROGRAMVAREN, og annen informasjon om den tilkoblede 

enheten (samlet «tilkoblet enhetsdata») sendes til serveren vår. 

 

c) Hvordan vi bruker enhetsdata 

Produktdata og tilkoblede enhetsdata (samlet «enhetsdata»), unntatt serienumre, kan ikke brukes alene 

eller sammen med annen informasjon som vi eventuelt har, som kan identifisere deg som enkeltperson. 

Vi forbeholder oss retten til å bruke slike data til å forbedre PROGRAMVAREN eller andre 

produkter/tjenester fra Brother, våre markedsførings-/forskningsaktiviteter uten å identifisere deg som 

enkeltperson, produktplanlegging eller noen andre relaterte aktiviteter til fordel for våre kunder (samlet 

«formål»). Vi skal ikke bruke dine enhetsdata til andre formål uten forhåndstillatelse.  

 

Enhetsdata inkluderer serienummeret på din Brother-maskin. Serienummeret kan kobles til dataene 

som du eventuelt registrerte på nettstedet med produktregistrering til vårt salgsselskap. Vi vil imidlertid 

ikke bruke serienummeret til å identifisere deg til annet enn formålene. Serienumre kan lagres på en 

server som befinner seg i et annet land, uten tilstrekkelig beskyttelsesnivå av personopplysninger 

sammenlignet med landet ditt, men vi skal ha streng kontroll over serienummeret iht. «Brother’s 

Statement on Device Data Worldwide» (Brother sin erklæring om enhetsdata globalt) som er 

tilgjengelig her.< http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 

 

Til tross for foregående, vil Brother eller Brothers datterselskaper eventuelt be om samtykke om å 

bruke enhetsdata til forskjellige direkte markedsføringsformål i tiden vi leverer våre produkter eller 

tjenester («Direkte markedsføring»).  En slik forespørsel om å bruke enhetsdata til direkte 

markedsføringsformål skal være tydelig og ikke som en del av denne personvernerklæringen.  Det 

skal ikke på noen måte oppfattes at du er forpliktet til å gi samtykke om behandling av enhetsdata til 



direkte markedsføringsformål. Brother skal bruke eller levere enhetsdataene til direkte 

markedsføringsformål til datterselskapene kun med ditt samtykke, og det regnes ikke som samtykke 

til slike formål kun basert på at du godtar denne personvernerklæringen. 

 

Hvis du har installert noe programvare eller applikasjon til Brother-maskinen tidligere (til formålene i 

dette avsnittet, skal Brother-maskin være begrenset kun til Brothers skrivere og multifunksjonelle 

produkter). Installasjon av denne PROGRAMVAREN kan overskrive funksjoner som brukes til å 

samle enhetsdata i slik tidligere programvare eller applikasjon.  I et slikt tilfelle, skal vilkårene og 

betingelsene i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen gjelde enhetsdata som samles og behandling 

iht tidligere programvare og applikasjon. 

 

  

3.  Bruk av Google Analytics i Brother-nettstedet 

  

Når brukere velger et Wifi- eller Wifi-Direct-kompatibelt produkt når en Brother-maskin velges 

sammen med PROGRAMVAREN første gang, eller når du velger en Brother-maskin første gang etter 

at du oppdaterer PROGRAMVAREN (inkludert når du velger samme Brother-maskin på nytt), viser 

eventuelt PROGRAMVAREN automatisk et nettsted som drives av Brother eller et salgsdatterselskap 

i regionen der du bor («Brother-nettsted»).  Brother-nettstedet bruker Google Analytics, et 

analyseverktøy som leveres av Google.  Når du bruker Google Analytics, bruker Brother 

informasjonkapsler og identifiserer deg ved bruk av en tilfeldig tildelt klient-ID. 

Når PROGRAMVAREN viser Brother-nettstedet automatisk, legges dine produktdata (inkludert, men 

ikke begrenset til produktmodell og serienummer) og tilkoblede enhetsdata (inkludert, men ikke 

begrenset til landsinformasjon og språkinformasjon) til parametrene på slutten av Brother-

nettstedsadressen.  Når du besøker Brother-nettstedet første gang ved bruk av nettstedsadressen som 

inneholder parameteren, og deretter når du besøker Brother-nettstedet, blir parameteren forbundet med 

din tilfeldig tildelte klient-ID og registrert i Google Analytics.  Se den generelle 

personvernerklæringen til Brother Industris, Ltd, som er tilgjengelig her, for å finne detaljer om bruken 

av Google Analytics. <https://global.brother/en/privacy> 

Hvis du vil hindre at dataene dine samles og behandles av Google Analytics, kan du velge bort Google 

Analytics ved å laste ned og installere Google Analytics’ opt-out add-on 

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>. 


